
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
معاونت بهداشتی

واحد امور دارویی

یل و داروهاي مورد نیاز در بالیاوسا،تجهیزات لیست 
EOPبراساس کتاب

برنامه ملی پاسخ نظام سالمت در بالیا و فوریت هاي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی



مورد نیاز مراقبت بیماریهاي واگیرلیست وسایل  
وسایل مورد نیاز بیماریهاي بومی 
منطقه(التور ، ماالریا، لیشمانیوز)

بیمار10حداقل به تعداد 

10آوري خلطظرف جمع 
10وري مدفوعآظرف جمع 

و ایمن سازي در مراقبت بیماریهاي واگیرنیاز براي مراقبت اسهال حادوسایل وداروهاي مورد

هزار نفر10000تعداد براي  نام وسایل و داروها
10000 گرمی28اس.آر.اوپودر

1500اقالم پر مصرف حجیم با تعداد باال سرم رینگر الکتات یک لیتري
به مقدار مورد نیاز  پنبه
به مقدار مورد نیاز  الکل سفید

10000 100داکسی سیکلین

نام داروهاي اختصاصی 

200 200شربت اریترومایسین 
3000 شامپو پرمترین
50 پتاسیم کلراید
20 سولفات منیزیم
50 بی کربنات سدیم
50 NG   TUBEکودکان
50 NG   TUBEبالغین
500 آنژیوکت
500 اسکالپ وین
500 ست سرم
2000 MMRواکسن
1000 DPTواکسن 
2000 OPVواکسن
1000 واکسن کریر

100000 دياي سرنگ
10000 لیتري10سیفتی باکس  وسایل سنگین یا بسیار حجیم



6 فوت12یخچال 
3 ژنراتور

100 کلد باکس

لیست آنتی بیوتیک هاي توصیه شده براي درمان وبا در ایران 
بزرگساالن سال 8کودکان کمتر از  آنتی بیوتیک

میلی گرم دو بار در روز  به 250
گرم به صورت 1روز یا 3مدت 

تک دوز

سال تجویز نمی شود17زیر  سیپروفلوکساسین

روز 3میلی گرم روزانه براي 400 روز 3در دو دوز منقسم  به مدت  8mg/kg/day سفیکسیم
بار در روز به 4میلی گرم 400

روز 3مدت 
روز3چهار بار در روز به مدت 10 mg/kg/dose اریترومایسین

گرم دوز واحد1 دوز واحد 20 mg/kg/dose آزیترومایسین
بار در روز به 4میلی گرم 500

روز 3مدت 
روز3مدتبهروزدربارچهار5/12 mg/kg/dose آمپی سیلین



داموانسانبیماریهايمراقبتبراينیازموردداروهايووسایل

تی براي بیماري ماالریا شتجهیزات و دارهاي مورد نیاز تیم هاي بهدا
(ابعاد)حجم  نفر100تعداد براي  دارو و تجهیزات

سانتیمتر50*50کارتون به ابعاد 5 عدد200000 الم و النست 
کانتینر1 - باسیل الرو خوار (بیو فلش) براي 

مبارزه با ماالریا
سانتیمتر50*50کارتون به ابعاد 5 عدد100000 کیت تشخیص سریع ماالریا 
سانتیمتر50*50ابعادبهکارتون5 10عدد( براي درمان تقریبی 240000

هزار نفر) بر مبناي دوز بالغ
داروهاي ترکیبی (کوبلیستر ، 

فنسیدار)رتسونیت +آ

کینوربالینی ماالریاي ویباکس با قرص کلدرمان ماالریاي ماالریه و درمان 
روز سوم روز دوم روز اول

عدد قرص)2میلی گرم(300 )قرصعدد4(گرممیلی600 عدد قرص)4میلی گرم (600 بزرگساالن
5mg/kg mg/kg10 mg/kg10 کودکان

،پریماکینکلروکینبا) هیپنوزوایت(انگلنسجیاشکالنابوديبرايدرمانادامه
روش دوم روش اول

هفته)8میلی گرم به مدت 45قرص (3هفته اي  روز)14میلی گرم به مدت 15روزي یک قرص (  بزرگسال 
هفته8هفته اي یکباربه مدت 75/0 mg/kg روز 14به مدت 25/0 mg/kg کودکان

حجم (ابعاد) نفر100تعداد براي  دارو و تجهیزات
کارتون٥ ٢٠٠٠ اسپری یا لوسیون   یا پماد دور کننده 

حشرات  
کارتون٤ ٢٠٠٠+٢٠٠٠ CCHFفلت و بروشور سالکپم
کارتون١ دوز١٠٠ واکسن ضد ھاری
کارتون١ واحد٢٠٠٠٠ سرم ضد ھاری



رتسونت و فنسیدار آه با ضدرمان ماالریاي  فالسیپاروم بدون عار
روز سوم روز دوم روز اول

میلی گرم200 میلی گرم200 میلی گرم 200 آرتسونت  بزرگساالن 
- - جزءقرص بر اساس 3میلی گرم (1500

سولفا دوکسین)
فنسیدار

4mg/kg 4mg/kg 4mg/kg آرتسونت  کودکان 
- - براساس جزء سولفادوکسین 25mg/kg فنسیدار

عارضهبدونفالسیپارومبرنامه دارویی توصیه شده در زنان باردار و ماردارن شیرده مبتال به ماالریاي

دومبرنامه دارویی خط برنامه دارویی خط اول

کلیندامایسین+ کینین
کینین + کلیندامایسین سه ماهه اول بارداري 

رتسونت+ فنسیدارآ سه ماهه دوم و سوم بارداري 
آرتسونت+ کلیندامایسین ماهه اول دوران شیر دهی دو

رتسونت + فنسیدارآ دوران شیر دهی از سه ماهه سوم به 
بعد 

پیشگیري دارویی در مننژیت مننگوکوکی 
مدت مصرف دارو گروه سنی 

دوز )4ساعت (48 میلی گرم600ساعت 12ریفامپین هر  بزرگساالن
تک دوز عضالنیممیلی گر250سفتیریکسون  
تک دوز دوز عضالنی تکمگرمیلی250سفتیریکسون زن باردار 
تک دوز گرم خوراکی(ممنوع در حامله گی و میلی 500سیپرو فلو کساسین 

اطفال)
سال 12افراد باالي 

ساعت 48 ساعت12کیلو وزن هر میلی گرم براي هر 10ریفامپین  ماهکودکان باالي یک
ساعت48 ساعت12هروزنکیلوهربرايگرممیلی5ریفامپین کودکان زیر یک ماه

میلی گرم125حداکثر تا میلی گرم باي هر کیلو وزن 5سفتیریکسون  سال 15زیر 



لیست تجهیزات مورد نیاز  تیم هاي بهداشتی براي ایمن سازي 

تعداد تجهیزات مورد نیاز 
یک عدد به ازاي هر تیم  یخچال نگهداري واکسن(در طی دو هفته اول بحران  

میتوان از کلد باکس استفاده کرد )
عدد به ازاي هر تیم 12 بگایس 
عدد به ازاي هر تیم 2 واکسن کریر
عدد به ازاي هر تیم 50حدود  لوله آزمایش براي نمونه برداري در موارد ضروري 

عدد50 محیط کاري بلر براي نمونه گیري اسهال 
عدد100 الم و النست 

به تعداد کافی الکل و پنبه
عدد حداقل براي یک ماه 2به ازاي هر نفر جمعیت پوشش  سرنگ

عدد10 کارت واکسن 
بیماریها ،لیست هاي خطی  بیماریها ، پرتکل ها ..)شدفاتر و فرم هاي مورد نیاز (واکسیناسیون ، فرم هاي گزار

جدول نوع و تعداد واکسن هاي مورد نیاز ایمن سازي براي تیم هاي اول بهداشت  در بالیا
زکتعداد براي یک هفته پایگاه /مر یک ماهتعداد براي  نوع واکسن /سرم

دوزي10ویال 3 ویال10 پولیو
دوزي2ویال 3 ویال5 MMR
دوزي10ویال 2 ویال20 تو ام

بسته به آمار محلی بسته به آمار محلی عقرب و مار گزیدگی
محلیآماربهبسته محلیآماربهبسته واکسن هاري
محلیآماربهبسته محلیآماربهبسته سرم هاري

ویال2 ویال10 واکسن مننژیت
ویال2 - BCG

دوزي10ویال 3 ویال10 DTP
دوزي10ویال 2 ویال5 HEP B



سیب دیدهآجمعیت 10000تزریق انسولین در ورد تجهیزات مورد نیاز برا يآبر
کند یک دستگاه گلوکومتر به ازاي  هر نفر بیمار که انسولین تزریق می
  نفر هم 10یا 5ه ازاي هر باه گبه ازاي هر نفر دیابتی تیپ دو در شرایط ایده آل ( یک دستیک دستگاه گلوکومتر

کافی است )
بیماران تیپ یک :.1
ار گلوکومتر عددي نو50بسته 380ماران تیپ یک بی
190 النست عددي 100بسته
90کومترکیت گلو
بیماران تیپ دو :.2
مترگلوکوارنوعددي50بسته540یکتیپیمارانب
270النستعددي100بسته
90گلوکومترکیت

سایر تجهیزات مورد نیاز براي ارائه خدمات درمانی  به بیماران دیابتی
و پانسمان زخم هاي پاي دیابتی نامکانات شستشو،دبریدما
 درمان براي درمان داروهاي آنتی بیوتیکی  وسیع الطیف وداراي قابلیت درمان عفونت هاي بی هوازي  و مقاوم به

عفونت پاي دیابتی
 اگون کآمپول گلو180تعداد
200 50ویال گلوکزهایپر تونیک%
 عدد100%به تعداد 5سرم دکستروز
 عدد100یا قندي نمکی 3/2و3/1سرم
 عدد100سرم سالین نرمال  و نیم نرمال
 لیت6تا 4آب معدنی حداقل



ان و دندانوسایل مورد نیاز در ضمینه آموزش بهداشت ده
 مسواك
 خمیر دندان
وارنیش فلوراید
 نخ دندان
دهان شویه سدیم کلراید

نفر1000تعدادبرايبالیادرنیازموردداروهايووسایللیست
نفر1000عداد براي ا نام  دارو  و تجهیزات

100 UTMنفلوانزا آيمحیط نمونه بردار
200 N95ماسک 
200 کپسول اوسلتامیوویر 
50 شربت
500 ي فصلینفلوانزاآواکسن 
10 واکسن  کاریر 
5 خانه اي مخصوص حمل نمونه  4محیط مشبک 
5 براي بیماریهاي ناشی از RAPID TESTانواع مختلف 

بالیا 

نفرهزار10000تعدادبرايبالیادربرآورد دارویی مدیریت بیماري هاي غیر واگیرلیست
سطح جمع آوري و زخیره کل مورد نیاز  دارو و تجهیزات 

مرکز بهداشت استان  ویال انسولین  120
NPHوREGULAER

ویال انسولین 
NPHوREGULAER

استانبهداشتمرکز عدد1000 اسپري سالبوتامول
استانبهداشتمرکز عدد1000 اسپري بکلو متازون
استانبهداشتمرکز عدد500 لسالمترواسپري 



استانبهداشتمرکز عدد5000 استروئید خوراکی(پردنیزولون)
استانبهداشتمرکز عدد500 استروئید تزریقی(هیدروکورتیزون )
استانبهداشتمرکز عدد500 مینو فیلینآلآمپو
استانبهداشتمرکز عدد1000 آمپول سالبو تامول (  براي استفاده 

در نبوالیزر )
استانبهداشتمرکز هاتیمتعدادبامتناسب گلوکومتر
استانبهداشتمرکز عددي100بسته 400 متفورمین داروهاي 

کاهنده قند 
خون

عددي100بسته 270 گلی بنکالمید

استانبهداشتمرکز نفر250 داروهاي کاهنده فشار خون
الل احمر تهرانه–تهران  قوطی200 Bشیر کومیدار

شرکت پخش هجرت–تهران  قوطی50 نالوگآشیر 
هجرتپخششرکت–تهران قوطی50 شیر ماکسی ماید ساده

تهراناحمرالله–تهران عدد50 BH4قرص
ها ه اداره امور ازمایشگا بسته1 کیت غربالگري فنیل االنین

استانبهداشتمرکز کیت تکی16 نوزادانTSHکیت غربالگري 
استانبهداشتمرکز عدد20 کاغذ فیلتر پیپر
استانبهداشتمرکز عدد20 النست
استانبهداشتمرکز عدد100 قرص لووتیروکسین
استانبهداشتمرکز عدد10 کا تترساب کالوین( شالدون)
استانبهداشتمرکز پک در ماه( در 13به ازاي هر بیمار 

پک)10کل براي یک ماه 
–پک دیالیز شامل ( صافی دیالیز 

- سوزن  فیستئال- محلول دیالیز
محلول –پودر بیکربنات - لوله رابط
صفاقی )

استانبهداشتمرکز پک در یک ماه  2به ازاي هر بیمار 
پک10و در کل 

پک بیماران  هموگلو بینوپاتی  
- شامل (آمپول دفروکسامین
لتر فی–اسکالپ وین  اختصاصی 

لوکسیت و...)
استانبهداشتمرکز 8فاکتور ویال 20 فراورده هاي انعقادي(  براي 

)Aهموفیلی 
استانبهداشتمرکز 9ویال فاکتور15 براي(  انعقاديهايفراورده

)Bهموفیلی



رهزار نف10000به آسم  در جمعیت داروهاي  مورد نیاز براي بیماران مبتال
تعداد دارو 

عدد1000 اسپري سالبوتامول
عدد1000 متازوناسپري بکلو 
عدد500 اسپري سالمترول 

عدد5000 استروئید خوراکی(پردنیزولون)
عدد 500 استروئید تزریقی(هیدروکورتیزون )
عدد 500 مینو فیلین آلآمپو

عدد1000 آمپول سالبوتامول (  براي استفاده در نبوالیزر )

هزار نفر10000تجهیزات مورد نیاز در بالیا براي جمعیت 
هزار نفر10000تعداد براي  تجهیزات 

1 کانکس تجهیزات مجهز به آب ،برق و تهویه
1 ،کمپرسور،تابورهییونیت و صندل
15 تور )واینسترومنت (انگل ، توربین،ایرم
1 فور
1 اتوکالو
1 یترونوکا
1 رادیوگرافی دستگاه و داروي ظهور و ثبوت
عدد1000 دستکش

بسته20 دستکش استریل 
بسته20 ماسک
لیتر20 مواد ضد عفونی کننده  مانند  گلوتارآلدیید 
عدد2 عینک محافظ (به ازاي هر دندانپزشک)
عدد2 )دندانپزشکهرازايبه(روپوش

عدد از هر یک1000 یینه یک بار مصرفآسوند،پنس، 
عدد2000 کارپول لیدو کائین و سیتانست 



عدد20 تزریقسرنگ 
عددي100بسته 10 سر سوزن

سري5 ست جرم گیري 
سري5 ست ترمیمی

عدد10 ست کامل کشیدن دندان
عدد1000 نخ بخیه

کیلو5 گاز
5 یکسب

ست10 ست کامل لوازم جراحی و کشیدن دندان اطفال
ست10 بالغیندندانکشیدنوجراحیلوازمکاملست

بسته از هر کدام3 مصرفی ترمیمی  انواع رایج(آمالگام، کامپوزیت مواد 
،پانسمان و ...)،گالس آیونومر ، کف بندیها

بسته3 ZOE
عدد500 500CCنرمال سالین 

هزار نفر10000آنتی بیوتیک و مسکن براي جمعیت 
تعداد دارو

عدد500 نتی بیوتیک مو ضعی( تترا سایکلین )آپماد 
عدد2000 250سیلین کپسول آموکسی 
عدد5000 500سیلینآموکسیکپسول
عدد100 125موکسی سیلین آشربت 
عدد2000 250سیلینموکسیآشربت
عدد2500 250قرص مترونیدازول 
عدد1000 شربت مترونیدازول
عدد2000 روفنپقرص ایبو
عدد2000 325قرص استامینوفن 
عدد100 100قطره استامینوفن
عدد100 120شریت استامینوفن  



ماه3هزار نفري در مدت زمان 10000ملزومات مورد نیاز مادران در جعیت 
تعداد در یک واحد ارائه خدمت(عدد) ملزومات 

وسایل
2 گوشی مامایی( پینارد)
1 سونی کید قابل حمل و ژل پروپ سونی کید

2راهنماي اجرایی  هاي اورژانسمان و زایست هاي مورد نیاز مراقبت 
متناسب با نیاز العمل هاي رراهنما هاي آموزشی و دستوفرمها،کتابها،

اداره سالمت مادران
داروها

متناسب موالید و بر اساس دستورالعمل مصرف هن و مولتی آمکمل هاي دارویی( اسید فولیک ،قرص 
ویتامین)

2 واکسن کزاز
2 امپول سرم ضد کزاز 
20 واحدي10توسین آمپول اوکسی 
10 ترژنمآمپول 
2 آمپول رگام

(از هرکدام)10 نمکی ، قندي ، رینگر)- سرم یک لیتري ( قندي
( از هر کدام)2 / سفالکسینآمپول آمپی سیلین

2 سینیمیلی گرمی جنتاما80آمپول 
2 آمپول هیدراالزین 

( از هر کدام)5 %20%و 50ویال سولفات منیزیم 
18 بتامتازونآمپول 

(از هر کدام)2 سی سی10% لیدوکایین 2% و یا 1آمپول 
2 آمپول پرومتازین

بسته ( از هر کدام)1 آمپول/گرمی متوکلوپرامیدمیلی25قرص 
2 آمپول کلسیم گلوکونات 
2 میلی گرم5آمپول دیازپام 

درخواست در صورت نیاز پوکه دین با رعایت شرایط محدود به تحویل یآمپول پت
آمپول

2 شربت هیدوکسید منیزیم
2 پماد یا شیاف آنتی هموروئید



محلول5 مواد ضد عفونی کننده بتادین
2 پماد کلوتریمازول
5 NNGپماد تریامسینولون 
10 شیاف دیکلو فناك/ایندو متاسین
10 نیترازین تست

ست هاي آماده مورد نیاز مادران
(حداقل یک کیف آماده مورد نیاز است )پس از زایمانکیف مراقبت هاي معمول بارداري

تعداد محتویات کیف مراقبت هایی بارداري و پس از زایمان
1 گوشی مامایی یا سونی کیت قابل حمل
1 گوشی طبی
1 دستگاه فشار سنج
1 ترازوي بزرگسال ( در صورت امکان حمل)
1 درجه حرارت سنج دهانی
1 نوار متري
1 قوهچراغ 
5 گاز ،پد یا نوار بهداشتی 

بسته1 دستکش یکبار مصرف
1 ست داروهاي اورژانس مامایی 
5 فرم ثبت مراقبت و دفترچه مراقبت مادر و نوزاد

ماده مورد نیاز است)آکیف 2کیف زایمان(حد اقل 

تعداد محتویات کیف زایمان 
1 حملقابلکیتسونییاماماییگوشی
1 همراه:استریل زایمان،داروي اورژانس مامایی و ست هاي 

وزایمان ،اپیزیاتومی،وسایل حفاظتی و پارچه اي،دارو
واکسن هاي بدو تولد نوزاد

جفت3 دستکش استریل
1 دهانیسنجحرارتدرجه



4 مپ بند ناف ، دستبند تعیین هویت نوزاد و مادر کال
عدد10 گازاستریل اضافی 

تعداد مورد نیازعدد و باتري به 1 چراغ قوه و باتري 
از هر کدام یک عدد دستگاه فشار سنج و گوشی طبی 

2 پوار یکبار مصرف استریل
1 یر انداز مشمع نایلونی ز
1 نوارمتري براي اندازه گیري 
1 پیش بند نایلونی 
2 صابون مایع کوچک
1 برس شستشوي دست 

بسته1 دستکش یکبار مصرف 
تایی10بسته 1 پد یا نوار بهداشتی 

5 فرم هاي ثبت و دفترچه مراقبت 

ماده و استریل مورد نیاز است )آست 2ست زایمان ( حداقل 

تعداد محتویات ست زایمان 
1 کاسه استیل ( گالی پاد ) جاي پنبه

عدد از هر کدام1 قیچی راست جراحی و قیچی اپیزیاتومی 
1 پنس گرد براي شستشو 
1 ظرف قلوه اي کوچک
2 راست پنس کوخر

عدد از هر کدام5 پنبه و گاز 

ماده و استریل مورد نیاز است آست 2اقل ست اپیزیاتومی (حد

تعداد محتویات ست اپیزیاتومی 
1 سینی استیل 
1 پنبهجاي) پادگالی( استیلکاسه
1 پنست متوسط راست 
1 پنس سوزن گیر 
1 جراحیقیچی راست 



عدد از هر کدام5 پنبه و گاز 

است)نیازمورداستریلومادهآست2حداقل(ست دارو و واکسن هاي بدو تولد نوزاد

تعداد نوزادتولدبدوهايواکسنودارومحتویات ست
1 1كویتامین  
1 واکسن ب.ث.ژ
1 واکسن هپاتیت
1 واکسن فلج اطفال
1 قیچی راست جراحی 

است)نیازمورداستریلومادهآست2وسایل پارچه اي و حفاظتی براي زایمان (حداقلست 

تعداد محتویات ست پارچه اي و حفاظتی 
تیکه6 80*80پارچه شان به ابعاد 

عدد از هر کدام 1 گان و پیشبند 
1 ماسک پارچه اي یا کاغذي 
1 عینک 
1 حوله 
1 ملحفه

جفت1 چکمه

است)نیازمورداستریلومادهآست2حداقل(ست داروهاي اورژانس مامایی و زایمان 

تعداد زایمانوماماییاورژانسداروهايستمحتویات 
1 اکسی توسین
1 مترژن
1 ستولمیزو پرو

عدد ست سرم3لیتر به همراه 2 سرم رینگر و قندي نمکی
1 سولفات منیزیم



1 آمپول هیدرا الزین
1 آمپول آمپی سیلین / سفالکسین

بوسترنیم میلی لیتر1 واکسن کزاز
1 آمپول لیدو کایین
1 بتادین
1 هیدراالزین
1 آمپول کلسیم
5 آب مقطر

ماه3زمانمدتدرنفريهزار10000جعیتدرنوزادان نیازموردملزومات

ملزومات  خدمت/ ارائه تعداد در یک واحد نگهداري نوزادان 
وسایل 

تغذیه نوزاد 
عدد24 شیر خشک نوزاد 

6 شیشه شیر
12 سر شیشه

لیتر22 براي تهیه شیر مصنوعیآب بسته بندي بهداشتی
عدد1نفري 30به ازاي هر واحد نگهداري  شیر گرم کن متوسط  

در هر واحد نگهداري یک عدد وسایل گرم کردن آب 
پوشاك نوزاد 

سري 6 1,2,3لباس زیر نخی  سایز هاي 
سري 6 و کفش پشمی براي زمستانژاکت و دستکش 

سري6 1,2,3سر همی نوزادي سایز 
سري9 1,2,3لباس زیر دکمه دار سایز 

6 34کاله نرم سایز 
جفت12 جوراب

12 شلوار تکی نخی
720 پوشک کوچک
720 پوشک کامل 
6 پیش بند



عدد1به ازاي هر نوزاد  ساك وسایل نوزاد 
وسایل خواب  نوزاد 

به ازاي هر نوزاد یک عدد تشک
عددیکنوزادهرازايبه تخت

عدد2نوزاد هرازايبه
پتو

عدد1نوزادهرازايبه بالشتک گرم کننده
عدد2نوزاد هرازايبه مالفه
عدد1نوزادهرازايبه پشه بند
عدد1نوزادهرازايبه کیسه خواب

تعویض پوشک
عدد1نوازد 10به ازاي هر  زیر انداز پالستیکی 

عدد1به ازاي هر نوزاد  کهنه 
عدد1به ازاي هر نوزاد  المپ گرم کننده/ وسیله گرم کننده  

حمام نوزاد
عدد از هر کدام 2به ازاي هر نوزاد  حوله حمام 

ماهدرقوطی1به ازاي هر نوزاد بچهشامپو 
عدد از هر کدام 1نوزاد 30به ازاي هر  بیآمتر ترمو

عدد1نوزاد10هرازايبه / لگن کوچک/ پارچوان / کاسه
در هر حمام هفتگی آبلیتر5اب سبا احت آب بهداشتی 

بسته1به ازاي هر نوزاد  پنبه براي نظافت نوزاد 
وسایل سرگرمی نوزاد

به ازاي هر نوزاد یک عدد جغجغه
عددیکنوزادهرازايبه اسباب بازي مناسب 

داروها
6 قطره مولتی ویتامین

عدد در ماه 1نوزاد 10به ازاي هر د+پماد آ
3 Napkin cream/کرم پوشک
قوطی در ماه1به ازاي هر نوزاد  روغن/لوسیون 



بسته احیاي پایه و مراقبت اولیه از نوزاد به صورت اورژانس 

همراه کارشناس مامایی  تیم بهداشت باروري )(بسته 
تعداد ملزومات 

عدد2حد اقل  پوار یکبار مصرف
عدد2حداقل  حوله استریل
1 پد گرم کننده
1 تخته احیا
1 بگ و ماسک
عدد1حداق  ملحفه گرم/پتوي نوزاد
1 محلول ضد عفونی کننده دست 
عدد3حد اقل  گاز استریل

سایر ملزومات ضروري 
قوطی1 شیر خشک 

عدد2حد اقل  شیشه و سر شیشه
بسته2حد اقل  پوشک کامل کوچک
سري 2حد اقل  لباس سرهمی / کاله نرم / جوراب / پتو
بطري 1حد اقل  آب بهداشتی 
بسته1 دستکش یکبار مصرف
رول 1 دستمال کاغذي 

1 کیف حمل وسایل

ي عملیات احیا در یک واحد ارائه خدمت ( اتاق زایمان او داروهاي ترالی اورژانس نوزادان  بروسایل و تجهیزات 
بیمارستان  )سزارین رار /اتاق زایمان و اتاق عمل ضطمرکز بهداشتی درمانی در شرایط ا

تعداد در یک واحد ارائه خدمت(عدد) ملزومات
قسمت فوقانی ترالی

عدد از هر کدام6 استریل و التکس، ماسک و دیگر وسایل حفاظتیدستکش 
1 و سایر منابع حرارتی یگرم کننده تابش
1 پد سفت مخصوص احیا
1 ساعت داراي عقربه  ثانیه شمار / کرنومتر 



2 مالفه گرم
1 گوشی پزشکی

حلقه از هر کدام1 اینچی 4/3یا 2/1نوار چسپ 
عدد از هر کدام1 3صفر ، 2صفر، 1حلقی در اندازه هاي –راه هوایی دهانی 

میلی متر50یا 40، 30صفر  یا طولهاي 
عدد سایر3،3و 1عدد سرنگ 4 1،3،5،10،20،50سرنگ هاي 

از هر کدام5 یا تجهیزات خونگیري در 18،21،25سر سوزن هاي شماره 
سیستم هاي بدون سوزن 

2 منبع هواي فشرده
5 ونیم لیتري)4دن ( سایز کیسه پالستیکی قابل بسته ش
1 پدهاي گرم کننده شیمیایی

بر حسب شرایط1 انکوباتور قابل حمل
طبقه اول ترالی

10 پوار 
عدد از هر کدام5 14و 12و 10و 8و 6و 5کاترهاي ساکشن به شماره هاي 

1 کشنده مکونیوم و لوله آن
عدد از هر کدام5 سیسی 20و سرنگ 8لوله تغذیه به شماره 

1 دستگاه ساکشن 
1 شونده متسعخود دستگاه تیپس/بگ 

عدد از هر کدام3 و نارس م ورت به اندازه هاي نوزاد ترصماسک هاي 
عدد از هر کدام1 کپسول اکسیژن با جریان سنج و لوله هاي مربوط و ذخیره 

احتیاط 
دستگاه کامل1 الرنگوسکوپ با تیغه هاي صفرو یک همراه با الم و 

اطري اضافی ب
عدد از هر کدام3 میلی متر 4، 5/3، 3، 5/2لوله هاي تراشه با قطر داخلی 

1 استیلت 
1 قیچی
2 نوار چسپ/ وسایل ثابت نگه داشتن لوله

بسته1 پنبه 
شیشه1 الکل 

طبقه دوم ترالی
1 محلول ضد عفونی



1 اسکالپ یا قیچی
عدد از هر کدام1 صفر3و بخیه صفریا نخ نوار نافی 
عدد از هر کدام3 5و 5/3کاتر نافی به شماره هاي 

3 راهی مخصوصه س
طبقه سوم ترالی

5 سی سی1آمپول هاي 1000:1نفرین اپی
عدد( از هر کدام )2 ( نرمال سالین /رینگر الکتات)سرم کریستالویئد ایزوتون

2 سی سی50ویال %4/8بیکربنات سدیم 
ویال1 میلی گرم در میلی لیتر4/0د نالوکسان هیدرو کلرای

3 %10سرم قندي 

ماه3هزار نفري در مدت زمان 10000ملزومات اختصاصی مورد نیاز کودکان در جمعیت 

خدمتارائهواحدیکدرتعداد
)عدد(

تعداد در یک واحد ارائه خدمت
( عدد)

ملزومات 

ماه 3 ماه1 وسایل 
1200 400 فنجان و ظروف غذا خوري 
1200 400 اسباب بازي 
1200 400 شیر مصنوعی شیر خواران زیر یک 

سال 
120 40 شیشه شیر
200 65 سر شیشه
2600 860 سی سی)100شامپوي بچه(

150000 50000 پوشک کامل در سه اندازه به تعداد 
مساوي

متناسب نیاز  فرم و کارت 10000
سري تاب راهنما و 10–مراقبت 

دستورال عمل

سري کتاب راهنما و 3- 3000
دستورالعمل

فرم ها، کارت رشد، کتابها، راهنماي 
آموزشی و دستور العمل هاي اداره 

سالمت کودکان
ستیاترالییکحداقل حداقل یک ترالی یا ست  ملزومات اورژانس نوزادان وکودکان 

(ست احیا ...) مطابق با شناسنامه 
مندرج در درس نامه احیا 

داروها



شیشه2100 شیشه700 قطره مولتی ویتامین 
شیشه750 شیشه250 هنآقطره 

45 15 دوژانسینه /ویولنیستاتین
90 30 رازون وپماد نیترو ف

سیب دیده براي آدرصد جمعیت 2در 
دوز فلج 3کودکان زیر یک سال 

دوز ب. 1ب ،تدوز هپاتی3اطفال ، 
دوز سه گانه  یک 2س. ژ،

درصد از جمعیت 2،در MMRدوز
سال  2تا 1سیب دیده  براي کودکان آ
دوز سه گانه یک 2دوز فلج اطفال ، 2

درصد از جمعیت 2در MMRدوز
1ساله ،6سیب دیده  براي کودکان آ

دوز سه گانه 1دوز فلج اطفال ، 

واکسن ها  

30 10 شربت آموکسی سیلین 
/کوتریمکسازول/ سفالکسین

160 53 شربت استامینوفن
12 4 شربت دیفن هیدرامین
5 2 دوپامین

محلول 3 محلول 1 %70محلول بتادین /الکل اتیلیک 
5 2 نات کلسیموگلوک
12 4 تتابولین
12 4 پماد اکسید روي
24 8 شربت پنی سیلین وي
250 83 او.ار.اس
1 1 جنتامایسین / آمپی سیلینآمپول
90 30 قطره سولفاستامید چشمی 
2 1 پماد تتراسایکلین پوستی 

غذاي کمکی
وعده 2250 وعده750 24تا 6غذاي کمکی ویزه کودکان 

صنعتی ) مورد تایید –ماه ( آماده 



سازمان غذا و دارو 
ست احیاي پایه و مراقبت اولیه از کودك به صورت اورژانس 

تعداد ملزومات 
1 تخت احیا 
1 بگ و ماسک
1 مالفه گرم/نوزاد 
1 محلول ضد عفونی کننده 
3 گاز استریل
1 گوشی طبی 

ماه3هزار نفري در  مدت زمان 10000ملزومات اختصاصی  مورد نیاز جوانان در جمعیت 

واحد ارائه خدمت ( عدد)تعداد در یک ملزومات 
وسایل

متناسب نیاز  ، کتابها، فرم ها ، پرونده هاي سالمت ، کارت واکسیناسیون
العمل هاي اداره سالمت جوانانموزش و دستورآراهنماي

داروها
نیاز متناسب %70محلول بتادین/الکل اتلیک 

نیاز و دستورالعمل کشوريمتناسب سال 30تا 18واکسن هاي خاص گروه هدف 
کشورينیازو دستورالعملمتناسب شامپو پرمترین

ماه3زمانمدتدرنفريهزار10000جمعیتدربراي مراقبت هاي جامع نوجواناننیازمورداختصاصیملزومات

)عدد( خدمتارائهواحدیکدرتعداد ملزومات 
ماه3 ماه اول وسایل

2 - متري4چارت بینایی سنجی 
2 - متري6سنجیبیناییچارت
2 - ماکت دهان و دندان

متناسب با نیاز کارت،سالمتهايپرونده،هافرم
وموزشآراهنمايکتابها،واکسیناسیون،

نوجوانان و سالمتادارههايدستورالعمل
جوانان و مدارس

داروها



متناسب با نیاز %70بتادین/الکل اتلیک محلول 
نیاز و دستورالعمل کشوريمتناسب واکسن هاي 
کشورينیازو دستورالعملمتناسب شامپو پرمترین

ماه3زمانمدتدرنفريهزار10000جمعیتدرساالنمیاننیازمورداختصاصیملزومات

توضیحات ماه دوم و سوم ماه اول
ارائهواحدیکدرتعداد

عدد)( خدمت

ملزومات

وسایل
(شروع عفونت هاي تناسلی 
و خونریزي هاي غیر 
طبیعی رحم)

3825=1822*3

1275 اسپکلوم یکبار مصرف

قلم الماس (در صورت 
امکان ) یا ماژیک

1822*2 3650 لباس زیر یکبار مصرف
متناسب با نیاز راهنمايکتابها،،هافرم

هايدستورالعملوموزشآ
میان ساالنسالمتاداره

داروها
59تا 50*زنان 90=36360

سال
24240 قرص کلسیم دي

هن به آقرص 3هفته اي 
ازاي هر زن 

65592=36*1822

43728 قرص آهن

100 100 سرم رینگر
1822*30*%2 2184 1092 کرم واژینال کلوتریمازول

1092 546 شیاف مترو نیدازول یاکرم
دوره  قرص براي یک 14

%30*1822درمان
15288 7644 لینککپسول داکسی سی



قرص براي یک دوره 30
%30*1822درمان

32760 16380 قرص مترو نیدازول 

قرص براي یک دوره 20
%30*1822درمان 

21840 10920 قرص فلوکونازول 

قرص براي یک دوره 28
درمان 

30576 15228 قرص آسیکلوویر

1092 546 آسیکلوویرپماد 
کپسول براي یک دوره 7

%30*1822درمان 
7644 3822 قرص سیپروفلو کساسین

کپسول براي یک دوره 24
درمان 

26208 13104 کپسول مفنامیک اسید

بلیستر در ماه 1
1822*30%

1092 546 قرص ال .دي 

قرص براي یک دوره 7
%40*1822درمان 

1456 728 قرص مدروکسی 
10استاتپروژسترون 

%14شیوع افسردگی:
46368=90*14*%3680

30912 15456 و 10کپسول فلوکسیتین 
میلی گرمی 20

30912 15456 و 5کساید ودیازپرقرص کل
میلی گرمی 10

33120=90*10*%3680 22080 11040 داروهاي دیابت
55992=90*16*%3680 35328 17664 داروهاي فشارخون باال

750 750 داروهاي قلبی 
شیشه2 الکل سفید یا فیکساتور

متناسب با نیاز متناسب با نیاز داروهاي احیاي بزرگساالن 
(ترالی اورژانس )

%8/36نسبت جمعیت میانساالن  از کل جمعیت :
%5/49نسبت زنان میان سال :

%5/50نسبت مردان میان سال :
3680:هزار نفر 10000تعداد افراد میان سال در 

1822:نفرهزار10000درتعدادزنان میان سال



1858هزارنفر :10000درسالمیانتعدادزنان
%7/9شیوع دیابت: 

%16شیوع فشار خون باال:
%14شیوع افسردگی 

%30شیوع عفونت هاي تناسلی در زنان :
%40شروع خونریزیهاي غیر طبیعیدر رحم 

ماه3زمانمدتدرنفريهزار10000جمعیتسالم درنیازباروري مورداختصاصیملزومات

عدد)( خدمتارائهواحدیکدرتعداد ملزومات
وسایل

قراض70 کاندوم مردانه
20 A380دي کاپرتیویآ
2 لوموناکت
2 متر هیسترو
2 بوژي در اندازه هاي مختلف

متناسب با نیاز دستورالعملوآموزشراهنمايکتابها،ها، بروشورها،فرم
باروري سالمادارههاي

داروها
بسته100 نورژسترول وقرص ل

30 مآمپول سیکلوف
30 DMPAآمپول 
5 بتادین

بلیستر600 قرص ال.دي
بلیستر40 ازیکفقرص تري
بلیستر120 قرص الینسترنول 
ویال2 نفرین% بدون اپی2%یا 1لیدوکایین 

50 گرممیلی 50آمپول پروژسترون 
100 میلی گرم2والپروات دیولاقرص استر



ماده مورد نیاز برنامه باروري سالمآست هاي 
تعداد محتویات ست ایودي

1 سپسفور
1 سپچیتل فورس

جفت2 دستکش استریل
1 اسپکلوم استریل
1 لوموتناک
1 سپرینگ فورس
1 قیچی جراحی
1 رومتر تهیس
1 یودي آ
2 شان

ست آماده مورد نیازاست)2تنظیم خانواده(حداقل ست اقالم 

تعداد محتویات ست اقالم تنظیم خانواده 
10 آمپول سیکلوفم
10 DMPAآمپول 

بلیستر20 قرص ال.دي 
بلیستر10 کفازیقرص تري
بلیستر10 قرص لونورژسترول

عدد از هر کدام2 سی سی 10و 5سرنگ یکبار مصرف 
جفت2 دستکش معاینه
قراض1 کاندوم

20 میلی گرم50آمپول پروژسترون 
60 میلی گرم2قرص استرادیول والپروات 



ماه3هزار نفري درمدت زمان 10000ملزومات اختصاصی مورد نیاز سالمندان در جمعیت 

نحوه محاسبه تعداد نفر دارو /ملزومات 
مورد نیاز براي مراقبت هاي 

معمول تا ماه سوم 

تعداد نفردارو/ملزومات 
مورد نیاز براي مراقبت ماه 

اول 

ملزومات

250=25*%1000 250 سمعک و باتري 
250=25*%1000 250 ویلچر

250 عصا و واکر
متاسب با نیاز راهنماي آموزشی و دستور 

العمل هاي اداره سالمت 
سالمندان

داروها
به تعداد سالمند وآکسن آنفلوانزا در فصل 

پاییز 
200 رام بخش و ضد آداروهاي 

پام زافسردگی (لورا
رام ...) پ،سیتالو

200=1000*20% 200 داروهاي ضد دیابت  
انسولین ،متفورمین..)(

500=50%1000 500 شربت ملین یا قرص 
100=10*%1000 100 دیگوکسین( درصورت نیاز )
500=50*%1000 500 نتی بیوتیک هاي مورد آ

استفاده 
بر اساس نیاز بیماران تامین 

شود
انواع سرم هاي 

تزریقی،داروهاي ترالی 
اورژانس

400=40*%1000 400 فشار خونضدداروهاي
150=15*%1000 150 قرص ضد چربی خون 
500=50*%1000 500 آنتی بیوتیک هاي مورد 

استفاده 
500=50*%1000 500 استامینوفن...)مسکن ( 



تامینبیماراننیازاساسبر
شود

اي تزریقی و انواع سرم ه
داروهاي ترالی اورژانس 

500=505*1000 500 ب کننده کرم مرطو
250=25*%1000 250 پوشینه بزرگسال 

% جمعیت سالمندان در نظر گرفته شده است که معادل 10هزار نفري به صورت میانگین 10000*در جمعیت تحت پوشش 
.هزار نفر سالمند می باشد 1000

ملزومات عمومی مورد نیاز یک مرکز ارائه خدمت سالمت خانواده در زمان بالیا

تعداد در یک واحد ارائه خدمت ( عدد) تجهیزات 
فنیتجهیزات 

1 کپسول اکسیژن و مانومتر
1 ترالی استیل دو طبقه 
1 فور
1 گوشی طبی
1 دستگاه فشار سنج بزرگساالن 
1 دستگاه ساکشن 
1 تخت معاینه 
1 پاراوان 

عدد از هر کدام2 ساتنیمتر،کوخر ، گرد) و 18انواع پنس (هموستات راست 
پنست 

1 نآس وجاي پچیتل فورس
2 در دو اندازه والو
2 سینی استیل
1 لگن استیل با پایه فلزي 
2 ماسک اکسیژن در اندازه هاي مختلف
1 چراغ پایه دار 

عدد از هر کدام1 بیکس بزرگ ، جار
عدد از هر کدام1 ظرف قلوه اي کوچک و متوسط
عدد از هر کدام2 کاسه فلزي کوچک و متوسط



2 قیچی معمولی برش نخ 
1 چهار پایه جلوي تخت معاینه 
2 پایه سرم 
2 دیش درب دار 
1 برانکارد 

عدد از هر کدام1 ترازوي بزرگ سال ، متر نواري 
1 اودیو متر پورتابل ( در صورت امکان)
1 افتالموسکوپ
1 اتوسکوپ
1 اتوکالو( در صورت امکان )
1 کیلو گرمی 5وزنه شاهد 
1 چکش رفلکس 

هرکدامعدد از 1 لوژي و تابورهوتخت ژنیک
1 جعبه ویژه سرنگ هاي مصرف شده ( سیفتی باکس)
1 الرنگوسکوپ

مواد مصرفی فنی 
5 چسپ ضد حساسیت و  باند 

جفت20 دستکش استریل دراندازه هاي مختلف
بسته20 دستکش یکبار مصرف 

100 کاغذ کاهی براي زیر بیمار
2 گارو ( تورنیکه)
10 متر دهانی ترمو
2 2،3،4ایروي در اندازه هاي 
5 ست سرم 

عدد از هر کدام10 اسپاچوال و سواپ
10 کت نژیوآ
2 کت و تیغ اره نژیوآراهیه س
2 یورین بگ

بسته از هر کدام10 پنبه ، گاز (بسته نیم کیلویی)،نوار بهداشتی 
عدد از هر کدام2 رابط ساکشنهاي مخصوص ساکشن و سونداژ و کاتر
عدد از هر کدام10 سرنگ و سر سوزن در اندازه هاي مختلف

5 خودتراش یکبار مصرف، قطره چکان  



10 ماسک کاغذي 
10 بسالنگآ
50 کاغذ براي پک کردن وسایل
1 المپ اضافی الرنگسکوپ
2 زیون خون وست انف

بسته10 ون  وسایل درفور / اتوکالویمخصوص استریلیزاسبچس
1 دماسنج

)اقل یک ست آماده مورد نیاز است ست احیاي بزرگساالن ( حد

تعداد محتویات ست احیاي بزرگساالن
1 الکترو شوك

عدد از هر کدام1 گوشی و فشار سنج
1 چراغ قوه
1 تخت احیا
1 اکسیژن و مانومتر
1 پایه سرم 
1 قفسه دارو
1 سکوپ با باتري و المپ اضافی ومجموعه کامل الرنگ
1 ساکشن و کاتر و رابط ها

عدد از هر کدام1 سوند معده و سوند نالتون
عدد از هر کدام1 5/7، 7، 5/6لوله تراشه در سایز هاي 
عدد از هر کدام1 2،3،4وي سایز ایر
عدد از هر کدام1 مبوبگ ، ماسک  و اتصاالت بزرگسال آ

1 شکل براي تنفس دهان به دهان 6لوله 
1 پنس مگیل 
1 پنس زبان گیر 
2 کت نژیوآانواع 
2 ست سرم

عدد از هر کدام2 سرنگ و سر سوزن در اندازه هاي مختلف
حلقه از هر کدام1 باند و چسپ

طبق فهرست زیر دارو هاي ترالی اورژانس



فهرست داروهاي ترالی اورژانس 
نوع دارو نوع دارو 

آمپول بریتیلیوم تروپین آآمپول 
دوبوتامینآمپول آمپول کلسیم 
وراپامیلآمپول آمپول ایندرال

دیازو کسایدآمپول آمپول دوپامین
هیدرو کورتیزونآمپول آمپول تري نیتروگلیسیرین 

امینو فیلینآمپول آمپول فروزماید 
فنیتوئینآمپول آمپول هپارین 

آب مقطر آمپول دیازپام
ویال کلوروسدیم  آمپول فنو باربیتال 
انواع ویال گلوکز آمپول اپی نفرین

ویال بی کربنات سدیم و کائین ویال گزیلانواع 
اسپري گزیلو کائین تري نیترو گلیسیرین پرل 

هزار نفر جمعیت 10000تجهیزات مورد نیاز کارشناس تغذیه در بالیا و فوریت ها  براي 

تعداد تجهیزات ( بر اساس اولویت )
2000 محلول هاي قندي جهت تغذیه وریدي در بیماران بستري
1000 بستريبیماراندروریديتغذیهجهتها پروتئینیمحلول
1000 بیماراندروریديتغذیهاسید چرب جهتهايمحلول

بستري
بسته 1000 بستريپودرهاي مخصوص تغذیه از راه لوله در بیماران
بسته 1000 خاصبیماراندرلولهراهازتغذیهمخصوصپودرهاي

( افراد مبتال به بیماریهاي کبدي ، کلیه وي ، دیابتی و 
)قلبی

4 ترازوي قابل حمل
2 قد سنج ایستاده / متر براي اندازه گیري
2 قد سنج خوابیده
1 دستگاه  اندازه گیري سریع همو گلوبین 

)HemoCueن(خو



زمایشگاه سیار ومات و وسایل مصرفی مورد نیاز درآتجهیزات ، ملز

مصرفیوسایلوتجهیزات مصرفیوسایلوتجهیزات تجهیزات و وسایل مصرفی
محلول ضد عفونی کننده اسپري دفاع شخصی میکروسکوپ نوري

پیپت در اندازه هاي مختلف تابوره وسایل نمونه گیري، روپوش،ماسک، 
دستکش،سرنگ و پنبه،سیفتی باکس، 

کلد باکس 
چراغ الکلی  لوازم تحریر شاخه10تا 6ژ وسانتریف

به دار استریلنسواپ پ فرم هاي جواب دهی 
زمایشگاهآ

کریت (در سانتریفیوژ میکرو هماتو
صورت نبود سل کانتر )

پارافیلم نشانیتشآکپسول  سروفیوژ
سر سمپلر  جعبه کمک هاي اولیه سل کانتر
جا لوله اي لوله میکرو هماتوکریت هپارینه  اتو اناالیزر 

فیلدو پالتین  پیپت سدیمان )متر( در صورت نبود اتواناالیزر فتو
کووت پالستیکی  خمیر میکرو هماتوکریت  فلیم فتو متر 

سه پایه گاز و توري سیمی سامیزي گیمآکیت رنگ  بن ماري 
الم و المل  ف مدفوع درپیچدارظر انکوباتور 

م نئو بار و الم سنگیال ظرف در پیچ دار استریل جهت نمونه 
ادرار

کالو وات

سواپ پنبه دار غیر استریل  اپلیکاتور چوبی فور 
کیت رنگ امیزي میکروب شناسی  النست  زمایشگاه و بانک خون)آیخچال ( 

میکروب شناسیمحیط کشت  روغن ایمرسیون  رولر میکسر هماتولوژي 
KIA گزیلول  روتاتور 

CARRYBLAIR %70الکل طبی  لوله سدیمان 
SIM سرم فیزیو لوژي  یفدکانتر

STUART لوگل کرنومتر 
MULLER-HINTON لوله هاي خونگیري حاوي ماده ضد 

)ADETAانعقاد (سیترات سدیم 
پایه سدیمان

TCBS لوله هاي خونگیري بدون ماده ضد 
انعقاد 

شعله گاز 

XLD KOHمحلول  چراغ  قوه



UREA)SOLID( کیت هاي مورد نیاز بیو شیمی  سیلندر گاز
BLOODAGAR آنتی سرم هاي میکروب 

شناسی(ویبریو، سالمونالو شیگال )
منبع تامین برق

MAC-EMB آب مقطر سمپلر در اندازه هاي مختلف
MRVP کاله ایمنی چراغ دار  لوله آزمایش  و لوله درب دار 

پالستیکی در اندازه هاي مختلف
استریپ هاي تشخیص سریع عوامل 

بیولوژیک
کیسه خواب  آزمایشگاهیتایمر

کیف تریاژ
تعداد تجهیزات 
100 کارت تریاژ
10 تورنیکت
10 یراه هوای
1 قیچی
1 الیتهد
5 دستکش التکس
2 خودکار
1 ماژیک
5 ماسک
1 عینک محافظ
1 لیست ثبت بیماران
2 وسیله تنفس دهان و ماسک اطفال



داروها ،پاد زهر ها و ملزومات مورد نیاز در حوادث شیمیایی
تعداد به ازاي هر 

هزار نفر10000
1000تعداد به ازاي هر

نفر
پاد زهر ماده شیمیایی

با توجه به نیازهاي 
پیش بینی شده در 
بیمارستان هاي 

صحرایی این داروها 
نیز براي حوادث 

شیمیایی در موجودي 
بیمارستان ها منظور 

گردد

(استنشاقی)نیتریلآمیل 
آتروپین (تزریقی)

بدوسونید(استنشاقی)
بتامتازون(تزریقی)
)TOPICALکلسیم گلوکونات(

نمک هاي کلسیم(تزریقی)
داناتآکبالت 

محلول مس
ولردیمرکاپ

دیمرکاپتو پروپان(تزریقی،قرص)

ک اسیدنیسیکتو سوپدیمرکا
رص)ق(تزریقی 
کوباالمین(تزریقی)ی هیدروکس

40مینو فلور آدي متیل 4
متیل تیونین(متین بلو براي تزریق)

(تزریقی)ماپیدوکسی
اکسیژن

400پلی اتیلین گلیکول 
پتاسیمتپرمنگنا

سدیم بی کربنات 
براي تزریق)پرا لیدوکسایم( 

سالبوتامل (استنشاقی)
نیتریت سدیم

یم تیوسولفات(براي تزریق)دس
الین (براي تنفس)تسولفات تربو

تتراکایین هیدرو کلراید(قطره چشمی)
مشتقات گزانتینتولییدن آبی (تزریقی)

سیانیدها،نیتریل ها
انوفسفات ها،کاربامادهاگار

گازهاي محرك
گازهاي محرك

فلوریکاسید هیدرو 
اسید هیدرو فلوریک

سیانیدها
فسفر سفید(زرد)

آرسنیک،جیوه
رسنیک،جیوهآ

ها لسیانیدها ،نیتری
سیانیدها 

ها،نیتروژنت نیتری
ارگانو فسفات ها

کربن منوکساید،سیانیدها،گازهاي 
نیتریل ها،محرك  

فنول
فسفرها

انوفسفرهاگار
گازهاي محرك

هال سیانیدها،نیتری
هالسیانیدها،نیتری

گازهاي محرك
بریزش از چشمآ

نیتریت ها ،دنیترو بنزن
اي محركهگاز

گازهاي محرك



با توجه به نیاز هاي پیش بینی شده در بیمارستان هاي سیار 
این موارد نیز در موجودي بیمارستان ها  منظور گردد

تامین اکسیژن
الرنگوسکوپ

لوله هاي داخل ناي 
هاي اکسیژنماسک

ساکشن
کیسه هاي بادي

10000تعداد به ازاي هر 
هزار نفر

نفر1000تعداد به ازاي هر پاد زهر ماده شیمیایی

تراکستومیست 
دستگاه ونتیالتور پرتابل

مانیتور قلبی
ك الکتریکیوش

دستگاه ضربان ساز  بیرونی 
قلب 

د ها ئیمایعات(کلو
د ها )وکریستالویئ

مواد دارویی(پاد زهر ها و 
الکترولیت ها)

کاتتر هاي مثانه 
وري نمونه آظروف جمع 

(شیمیایی و بیو مدیکال)
دستگاه5 دستگاه1 دوش صحرایی
ست کامل5 ست کامل1 منابع تامین آب ،صابون و مایعات مخصوص شست شو 
ست کالمل 10 ست کامل 5 شوي چشم( داروهاي بی حسی موضعی)وسایل شست 
کافیمیزانبه به میزان کافی  مایعات ضد عفونی کننده 
کافیمیزانبه کافیمیزانبه لودگی شده اندآپتو ،ملحفه،لباس براي افرادي که رفع 

بسته200 بسته 20 کیسه هاي پالستیکی (براي لباسهاي آلوده  و سایر وسایل )
دست10 دست 5 لباس هاي حفاظت فردي براي نیروهاي امدادي 
دست10 دست5 CPCیا لباس هاي حفاظتی در مواقع الودگی شیمیایی
سري 10 سري5 RPE وسایل حفاظت تنفسی و آمپول هاي خود تزریقی



آتروپین
عدد10 عدد5 ماسک هاي تنفسی ( کارتریج و عینک هاي حفاظتی )

جفت10 جفت5 دستکش حفاظتی 
لیتر200 لیتر 20 مایع صابون یا مایع رفع آلودگی 
بسته200 بسته20 دستمال مرطوب 

دستگاه10 دستگاه5 دستگاه اکسیژن قابل حمل کوچک
بسته10 بسته5 لوله هاي آشکار ساز  Detector Tubs

عدد2000 عدد 200 ظروف نمونه برداري 
سري10 سري 5 براي M18،M256A1،M8،M9کیت هاي تشخیص 

تشخیص عامل شیمیایی


